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 شرح كتاب: حتريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان

Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible And Why 

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 الجزء األول -قانون العهد الجديد  :(31ـ)الالمُحاضرة 

 بداية قانون مسيحي

[Eventually, some of these Christian books came to be seen not only as worthy of reading but 
as absolutely authoritative for the beliefs and practices of Christians. They became 
Scripture.] Page 29. 

ر دَ صْ ة كمَ يً ل  وق هبا كُ وثُ ب مَ تُ ولكن أيًضا ككُ  ,ةراءَ ق القِ حِ تَ سْ ب تَ تُ كُ  فقط تليس اعلى أهن ر إليهاظَ نْ يُـ  ب ادلسيحية بدأتُ بعض ىذه الكُ  يف النهاية,
 .ُكُتب ُمقدََّسةسات اخلاصة بادلسيحيُت. لقد أصبحت  مارَ مُ ـدات والقَ عتَـ للمُ 

 كانت من وحي اهلل عز وجل !ة باالحًتام, ال يعٍت أهنا  يرَ دِ ة وذلا ُسلطان وجَ وقَ وثُ كون أن ىذه الكتابات مَ   أمر في غاية األهمية:

 يجب أيضاً ُمالحظة اآلتي:

 ال يوجد أي نص يف سفر من أسفار العهد اجلديد بأكملو ُيصر ح بأن الكاتب كتب بوحي من اهلل عز وجل 
 ة على أن الكاتب اجتهد وحبثُىناك عشرات النصوص يف مجيع أحناء العهد اجلديد تدل داللة قطعي 

 [1][.مٌ هَ أنو ُملْ  اً ي  م  س  ز ر  ر  ب  ت ُ وص صُ يد نُ دِ د اجلَ هْ ينا يف العَ دَ لَ  يسَ إذلام العهد اجلديد: لَ ] :على عتبة الكتاب المقدس

م(: ويرى البعض أن ٘ٛٔ - ٔٛٔم, ت. بُت ٜٙٔثيئوفيلس أسقف أنطاكية )أسقفًا ]: الستة قرون األولى يف ينظرة شاملة لعلم الباترولوج
 [2][يد ىو موحى بو, وأن الرُُّسل كانوا ُملهمُت, وأن األناجيل ورسائل بولس ىي "كالم إذلي ُمقدَّس".أن العهد اجلد من أوضح أولهو ثيئوفيلس 

 أرجوا ُمراجعة:

  ُمقدِّمة -ال ُمحاضرة األولى  -مدخل إلى العهد الجديد 
 http://alta3b.wordpress.com/lect/intro-nt/1-intro 
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 .ٖٙٔصـ -, منشورات ادلكتبة البولسية لى عتبة الكتاب المقدسعجورج سابا:  
2

 .ٖٓصـ -, كنيسة مار جرجس باإلسكندرية الستة قرون األولى يف ينظرة شاملة لعلم الباترولوجتادرس يعقوب ملطي:  
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 أقسام الُكُتب عند المسيحين:

   كتابات قانونية اعُتِبت فيما بعد موحى هبا من اهلل( الصل للخ  وصِّ تُ  ةكتابات إلهي( 
   كتابات صاحلة للقراءة ولكن ليست قانونية( ةي  ق  ت  و  ةح  يم صال  عال  ي على ت  و  ت  ح  كتابات ت( 
  ُكتابات ُمزيَّفة ُملفَّقة حتتوي على ىرطقات( ةق  راط  راع اله  ت  ة من اخ  ق  ف  ل  كتابات م( 

[The formation of the Christian canon of scripture was a long, involved process, and I do 
not need to go into all the details here. As I have already indicated, in some sense Christians 
started with a canon in that the founder of their religion was himself a Jewish teacher 
who accepted the Torah as authoritative scripture from God, and who taught his 
followers his interpretation of it. The earliest Christians were followers of Jesus who accepted 
the books of the Jewish Bible (which was not yet set as a "canon," once and for all) as their 
own scripture.] Page 29, 30. 

نا. كما حباجة إىل أن أدخل يف كل التفصيالت ىُ  تُ سْ ة, ولَ دَ قَّ عَ عملية طويلة ومُ  لقد كانت عملية تشكُّل القائمة الرمسية للكتاب ادلقدس ادلسيحي
وحى وق بو مُ وثُ س مَ قدَّ تاب مُ وراة ككِ التَّ  ِبلَ م يهودّي قَ ل  عَ تهم ىو نفسو مُ يانَ ئ دِ شِ نْ على أن مُ  ادلسيحيون نوًعا ما بقانون مبٍت بالفعل من قبل, بدأ تُ رْ أشَ 

)الذي مل  وديّ هُ س اليَـ دَّ قَ مُ ـتاب الة للكِ نَ وَّ كَ مُ ـب التُ ِبل الكُ ليسوع الذي قَ  ادلسيحيون األوائل كانوا أتباعاً  .تفسَته اخلاص ذلا بو من اهلل, وعلَّم تالميذه
 س اخلاص.دَّ قَ مُ ـكتاهبم ال  ىذه الُكُتب "قانون" مرة واحدة وإىل األبد( باعتبارـ آلن كصَّب إىل انَ يُـ 

 مراجع رائعة تتكلم عن قانون العهد الجديد:

 Bart D. Ehrman: Lost Scriptures, Books That Did Not Make it into the NT. 

 Bruce M. Metzger: The Canon of the NT, Its Origin, Development, and Significance. 

 Caspar R. Gregory: Canon And Text Of The NT. 

 Alexander Souter: The Text and Canon of the NT. 

يار, عْ أ, مِ دَ بْ وك, مَ لُ ة للسُ دَ ور, قاعِ تُ سْ ون, دُ قانُ ( κανων)] :قاموس يوناني عربي لكلمات العهد الجديد والكتابات المسيحية األولى
 [3][ياس.قْ مِ 

[For the writers of the New Testament, including our earliest author, Paul, the "scriptures" 
referred to the Jewish Bible, the collection of books that God had given his people and that 
predicted the coming of the Messiah, Jesus.] Page 30. 

ب تُ وىو رلموعة الكُ  ,إىل الكتاب ادلقدس اليهوديّ ُتب الـُمَقدََّسة" شَت مصطلح "الكُ بولس, يُ  مبا فيهم أقدم مؤلفينا, يف اصطالح مؤلفي العهد اجلديد,
 يسوع. اليت كان الرب قد أعطاىا لشعبو واليت تنبأت بادلسيح اآليت,
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 .ٔٚصـ - , دير القديس أنبا مقارقاموس يوناني عربي لكلمات العهد الجديد والكتابات المسيحية األولىرىبان دير أنبا مقار:  
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يِل اهلِل  بُوُلُس َعْبٌد لَِيُسوَع اْلَمِسيحِ  ٔ) 4-1/  1روميا  َعِن ابِْنِو.  ٖف ي ال ُكُتب  ال ُمق د س ة  الَِّذي َسَبَق فـََوَعَد بِِو بِأَنِْبَيائِِو  ٕاْلَمْدُعوُّ َرُسواًل اْلُمْفَرُز إِلْنِْ
َ اْبَن اهلِل بُِقوٍَّة ِمْن ِجَهِة ُروِح ا ٗالَِّذي َصاَر ِمْن َنْسِل َداُوَد ِمْن ِجَهِة اجلََْسِد   ْلَقَداَسِة بِاْلِقَياَمِة ِمَن األَْمَواِت: َيُسوَع اْلَمِسيِح َربـ َنا.(َوتـََعُتَّ

Rom 1:2 ὃ                                                         

, ال ُكُتب  ال ُمق د س ة  َوأَنََّك ُمْنُذ الطُُّفولِيَِّة تـَْعِرُف  َ٘ٔعلَّْمَت. َوأَمَّا أَْنَت فَاثـُْبْت َعَلى َما تـََعلَّْمَت َوأَيـَْقْنَت, َعارِفاً ِمَّْن تَـ  ٗٔ) 17-14/  3تيموثاوس  2
ِخ, لِلتـَّْقِومِي َوالتَّْأِديِب ُكلُّ اْلِكَتاِب ُىَو ُموحًى بِِو ِمَن اهلِل, َونَاِفٌع لِلتـَّْعِليِم َوالتـَّْوبِي  ٙٔاْلَقاِدَرَة َأْن حُتَك َمَك لِْلَخاَلِص, بِاإِلميَاِن الَِّذي يِف اْلَمِسيِح َيُسوَع. 

باً ِلُكل  َعَمٍل َصاِلٍح.( ٚٔالَِّذي يِف اْلِب ,   ِلَكْي َيُكوَن إِْنَساُن اهلِل َكاِماًل, ُمَتَأى 

2Ti 3:15     ὅ                                 ἶ   ,             σ  σ   σ       

σ              σ               σ   ᾿  σ  . 

 أرجوا ُمراجعة:

 كل الكتاب وكشف الكذاب لألخ ُمعاذ ع ليان 
 http://eld3wah.net/html/m03az/kol-elkitab.htm 

[It was not long, however, before Christians began accepting other writings as standing 
on a par with the Jewish scriptures. This acceptance may have had its roots in the 
authoritative teaching of Jesus himself, as his followers took his interpretation of scripture 
to be equal in authority to the words of scripture itself.] Page 30. 

ادلسيحيون يف قبول الكتابات األخرى باعتبارىا تقف على قدم ادلساواة مع الكتب ادلقدسة  , قبل أن يبدأ على الرغم من ذلك ,مل يدم األمر طويالً 
مع   يف ادلوثوقية حيث أخذ تالميذه تفسَته للكتاب ادلقدس باعتباره مساوياً  اليهودية. ىذا القبول رمبا كان لو جذوره يف التعاليم األصلية ليسوع نفسو,

 .انفسه ةسَ قدَّ مُ ـال ُتبكلمات الكُ 

[Jesus may have encouraged this understanding by the way he phrased some of his teachings. In 
the Sermon on the Mount, for example, Jesus is recorded as stating laws given by God to 
Moses, and then giving his own more radical interpretation of them, indicating that his 
interpretation is authoritative. This is found in the so called Antitheses recorded in 
Matthew, chapter 5. Jesus says, "You have heard it said, 'You shall not commit murder' [one of 
the Ten Commandments], but / say to you, 'whoever is even angry with a brother or sister is 
liable to judgment.'" What Jesus says, in his interpretation of the Law, appears to be as 
authoritative as the Law itself. Or Jesus says, "You have heard it said, 'You shall not commit 
adultery' [another of the Ten Commandments]. But / say to you, 'whoever looks at a woman 
to lust after her in his heart has already committed adultery with her."'] Page 30. 
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تصوير ادلسيح  َتَّ  - على سبيل ادلثال - من خالل إعرابو عن بعض تعاليمو. يف أثناء موعظة اجلبل ىذا الفهم عَ جَّ ل أن يكون يسوع قد شَ مَ حتَ مُ ـمن ال
و اجلدير باالعتماد والقبول. ىذا إىل أن تفسَته ى َتاً شِ مُ  ذلا, داً دُّ شَ َته اخلاص األكثر تَ فسِ عطي تَ ح بقوانُت أعطاىا الرب دلوسى, مث يُ ر  صَ باعتباره يُ 

ْعُتْم أَنَُّو ِقيَل لِْلُقَدَماِء: اَل تـَْقُتلْ : . يقول يسوعاإلصحاح اخلامسيف  الت,قابِ مُ ـعرف يف إْنيل مىت بالفيما يُ  موجود )وىي واحدة من الوصايا  "َقْد مسَِ
يف ادلوثوقية  الً اثِ يبدو ِمُ  يف سياق تفسَته للشريعة, ما يقولو يسوع ".َيُكوُن ُمْستَـْوِجَب احلُْْكمِ  َلى َأِخيوِ العشر( َوأَمَّا أَنَا َفأَُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن يـَْغَضُب عَ 

ْعُتْم أَنَُّو ِقيَل لِْلُقَدَماِء: اَل تـَْزِن.: للشريعة نفسها. أو يقول يسوع َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن يـَْنظُُر )وىي وصية أخرى من الوصايا العشر( َوأَمَّا أَنَا َفأَُقوُل  "َقْد مسَِ
 ."فـََقْد َزََن هِبَا يِف قـَْلِبوِ ِإىَل اْمَرأٍَة لَِيْشَتِهيَـَها 

ْعُتْم أَنَُّو » ٕٔ) 22-21/  5متى  : ِإنَّ ُكلَّ َمْن يـَْغَضُب و أ م ا أ ن ا ف أ ُقوُل ل ُكم   ٕٕ: اَل تـَْقُتْل َوَمْن قـََتَل َيُكوُن ُمْستَـْوِجَب احلُْْكِم. ق يل  ل ل ُقد م اء  َقْد مسَِ
 يِو: َرقَا َيُكوُن ُمْستَـْوِجَب اْلَمْجَمِع َوَمْن قَاَل: يَا َأْْحَُق َيُكوُن ُمْستَـْوِجَب نَاِر َجَهنََّم.(َعَلى َأِخيِو بَاِطالً َيُكوُن ُمْستَـْوِجَب احلُْْكِم َوَمْن قَاَل أَلخِ 

ْعُتْم أَنَُّو » ٕٚ) 28-27/  5متى  م اء  َقْد مسَِ  َرأٍَة لَِيْشَتِهيَـَها فـََقْد َزََن هِبَا يف قـَْلِبِو.(: ِإنَّ ُكلَّ َمْن يـَْنظُُر ِإىَل امْ و أ م ا أ ن ا ف أ ُقوُل ل ُكم   ٕٛ: الَ تـَْزِن. ق يل  ل ل ُقد 

[On some occasions these authoritative interpretations of scripture appear, in effect, to 
countermand the laws of scripture themselves. For example, Jesus says, "You have heard 
it said, 'Whoever divorces his wife should give her a certificate of divorce' [a command found 
in Deut. 24:1], but / say to you that everyone who divorces his wife for reason other than 
sexual immorality, makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman 
commits adultery." It is hard to see how one can follow Moses' command to give a certificate 
of divorce, if in fact divorce is not an option.] Page 30, 31. 

: يقول يسوع ناسخة لشرائع الكتاب ادلقدس ذاهتا. على سبيل ادلثال, يف الواقع, ناسبات تبدو ىذه التفسَتات ادلوثوقة للكتاب ادلقدس,مُ ـيف بعض ال
َلُكْم: ِإنَّ َمْن طَلََّق اْمرَأَتَُو ِإالَّ ِلِعلَِّة الز ََن ََيَْعُلَها تـَْزِن ( أَمَّا أَنَا فَأَُقوُل ٔ: ٕٗ)وىو أمر موجود يف التثنية  "َوِقيَل: َمْن طَلََّق اْمرَأَتَُو فـَْليُـْعِطَها ِكَتاَب َطاَلقٍ 

لطالق يف حقيقة األمر ع أمر موسى بإعطاء كتاب طالق, لو مل يكن ابِ تَّ من العسَت أن نرى كيف يستطيع شخص أن يَـ . َوَمْن يـَتَـَزوَُّج ُمطَلََّقًة فَِإنَُّو يـَْزِن"
 .ليس خياراً 

ْن : ِإنَّ َمْن طَلََّق اْمرَأَتَُو ِإالَّ لِِعلَِّة الز ََن ََيَْعُلَها تـَْزِن َومَ و أ م ا أ ن ا ف أ ُقوُل ل ُكم   ٕٖ: َمْن طَلََّق اْمرَأَتَُو فـَْليُـْعِطَها ِكَتاَب َطاَلٍق و ق يل  » ٖٔ) 32-31/  5متى 
 يـَتَـَزوَُّج ُمطَلََّقًة فَِإنَُّو يـَْزِن.(

[In any event, Jesus's teachings were soon seen to be as authoritative as the 
pronouncements of Moses - that is, those of the Torah itself. This becomes even more clear 
later in the New Testament period, in the book of 1 Timothy, allegedly by Paul but 
frequently taken by scholars to have been written in his name by a later follower. In 1 
Tim. 5:18 the author is urging his readers to pay those who minister among them, and 
supports his exhortation by quoting "the scripture".] Page 31. 

اليت ىي شرائع التوراة ذاهتا. ىذا األمر  - نظر إليها باعتبارىا تعاليم على الدرجة ذاهتا اليت حتتلها شرائع موسىيُ  أصبحت تعاليم يسوع على أية حال,
 ادلفًتض أن بولس ىو كاتبها وإن كان العلماء كثَتاً  , اليت منأىل تيموثاوسيف زمن العهد اجلديد, ففي الرسالة األوىل إىل  راً مؤخَّ  أصبح أكثر وضوحاً 
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ع م ىذا دَ ون بينهم, ويُ ظُ عِ ن يَ دلوا عُ فَـ دْ ه إىل أن يَ اءَ رّ ث ادلؤلف قُـ حِ تَ سْ يَ  ٛٔ:  ٘تيموثاوس  ٔون نسبوىا إليو. يف رُ تأخ  أتباع مُ  بواسطةوبة ا مكتُ وهنَ دُّ عِ ما يُ 
 ".ةسدَّ قَ مُ ـب التُ باقتباٍس من "الكُ  ثّ احلَ 

[What is interesting is that he then quotes two passages, one found in the Torah ("Do not 
muzzle an ox that is treading," Deut. 25:4) and the other found on the lips of Jesus ("A 
workman is worthy of his hire"; see Luke 10:7). It appears that for this author, Jesus's words 
are already on a par with scripture.] Page 31. 

( واألخرى جاءت من كلمات يسوع )"َواْلَفاِعُل ُمْسَتِحقٌّ ٗ:  ٕ٘)"الَ َتُكمَّ ثـَْوراً َدارِساً" تثنية  ةاألمر الطريف أنو حينئذ اقتبس فقرتُت, واحدة من التورا
 .ةُتب الـُمَقدَّسَ الكُ ادلساواة بالفعل مع (. يبدو أنو بالنسبة ذلذا ادلؤلف, كانت أقوال يسوع على قدم ٚ:  ٓٔلوقا  ُأْجرَتَُو"

 «.الَ َتُكمَّ ثـَْوراً َدارِساً, َواْلَفاِعُل ُمْسَتِحقٌّ ُأْجرَتَوُ : »أل ن  ال ك ت اب  ي  ُقولُ  18/  5تيموثاوس  1

1Ti 5:18                  ·                     σ   ·    · ἄξ                    σ    

     . 

[Nor was it just Jesus's teachings that were being considered scriptural by these second or 
third generation Christians. So too were the writings of his apostles. Evidence comes in the 
final book of the New Testament to be written, 2 Peter, a book that most critical scholars 
believe was not actually written by Peter but by one of his followers, pseudonymously. 
In 2 Peter 3 the author makes reference to false teachers who twist the meaning of Paul's letters 
to make them say what they want them to say, "just as they do with the rest of the scriptures" (2 
Pet. 3:16). It appears that Paul's letters are here being understood as scripture.] Page 31. 

 كذلك. الدليل َِب تَ عْ تُـ  كانت كتابات رسلو أيضاً  .ًسةُكتُبًا ُمَقدَّ   اليت كان اجليالن ادلسيحيان الثاِن والثالث يعتِباهنا ىي ومل تكن تعاليم يسوع فحسب
ب يف احلقيقة تَ كْ أنو مل يُ  دقْ اء النـَّ مَ لَ م عُ عظَ د مُ قِ تَ عْ رسالة بطرس الثانية, وىو السفر الذي يَـ  :العهد اجلديد كتابًة, أي على ذلك يأيت من آخر أسفار

ة بَ ذَ ُت الكَ مِ ل  عَ مُ ـَت ادلؤلف إىل أن الشِ يُ رسالة بطرس الثانية, اإلصحاح الثالث  م مستعار. يفو حتت اسبَ تَ بقلم بطرس وإمنا بقلم واحد من أتباعو, الذي كَ 
ُر الثَّابِِتَُت َكَباِقي اْلُكُتِب أَْيضا" ) ول ما يريدوهنا أن تقولوقُ وىا تَـ لُ يجعَ ون معٌت رسائل بولس لِ فُ ر  يَُ  ُر اْلُعَلَماِء َوَغيـْ (. يبدو أن  ٙٔ:  ٖط ب ٕ"ُيَر فـَُها َغيـْ

 .ُكُتب ُمَقدََّسةنا على أهنا  ت ىا ىُ مَ هِ قد فُ  رسائل بولس

[Soon after the New Testament period, certain Christian writings were being quoted 
as authoritative texts for the life and beliefs of the church. An outstanding example is a letter 
written by Polycarp, the previously mentioned bishop of Smyrna, in the early second 
century. Polycarp was asked by the church at Philippi to advise them, particularly with respect 
to a case involving one of the leaders who had evidently engaged in some form of financial 
mismanagement within the church (possibly embezzling church funds).] Page 31, 32. 
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 الرسالة اليت كتبها بوليكاربوس س كنصوص رمسية نافعة حلياة ومعتقدات الكنيسة.بَ تَ قْ كانت تُـ  دلسيحيةبعد عصر العهد اجلديد بقليل, بعض الكتابات ا
بقضية  ق حتديداً لَّ عَ النصيحة من بوليكاربوس, فيما يتَـ  يبت كنيسة فيلبَ لَ . لقد طَ زاً بارِ  ثاالً  مِ َِب تَ عْ تُـ  يف بداية القرن الثاِن - أسقف مسَتنا ادلذكور سابقاً  -

 وء اإلدارة ادلالية داخل الكنيسة )رمبا اختالس أموال ختص الكنيسة(.يف بعض أشكال سُ  طَ رَّ وَ الذي كان من الواضح أنو تَـ و احًدا من القادة دتس و 

[Polycarp's letter to the Philippians, which still survives, is intriguing for a number of 
reasons, not the least of which is its propensity to quote earlier writings of the Christians. In 
just fourteen brief chapters, Polycarp quotes more than a hundred passages known from 
these earlier writings, asserting their authority for the situation the Philippians were facing 
(in contrast to just a dozen quotations from the Jewish scriptures); in one place he appears 
to call Paul's letter to the Ephesians scripture. More commonly, he simply quotes or 
alludes to earlier writings, assuming their authoritative status for the community."] Page 31, 32. 

م دَ س من كتابات أقْ وعها إىل االقتبازُ ة لعدد من األسباب, ليس أقلها نُـ َتَ ثِ إىل اآلن, ىي رسالة مُ ما زالت باقية  اليت رسالة بوليكاربوس إىل أىل فيليب,
ا على لطاهنِ بسُ  حاً ر  صَ س بوليكاربوس أكثر من مائة فقرة معروفة من تلك الكتابات األقدم, مُ بِ تَ قْ فقط, يَـ  ص ادلسيحيُت. ففي أربعة عشر فصالً ختَُ 

ق لِ طْ اليهودية(؛ ويف أحد ادلواضع يبدو وكأنو يُ ة سَ دَّ قَ مُ ـال ُتبفقط من الكُ  اثنا عشر اقتباساً الوجو اآلخر: الوضع الذي كان أىل فيليب يواجهونو )على 
رًا للمجتمع كوهنا كتابات و  صَ , أن يقتبس ببساطة من أو يشَت إىل كتابات أقدم, مُ عتاد كثَتاً مُ ـا. من السَ دَّ قَ مُ  على رسالة بولس إىل أىل أفسس كتاباً 

 موثوقا هبا.

[Some time before the letter of Polycarp, we know that Christians were hearing the Jewish 
scriptures read during their worship services. The author of 1 Timothy, for example, 
urges that the letter's recipient "pay close attention to [public] reading, to exhortation, and to 
teaching" (4:13). As we saw in the case of the letter to the Colossians, it appears that letters by 
Christians were being read to the gathered community as well. And we know that by the 
middle of the second century, a good portion of the Christian worship services involved 
the public reading of scripture.] Page 32. 

 ي ة. كاتب رسالةدِ بُّ عَ ة اليهودية تُقرأ أثناء تأديتهم الطقوس التـَّ سَ دَّ قَ مُ ـب التُ نعلم أن ادلسيحيُت كانوا يستمعون إىل الكُ  يف وقت ما قبل رسالة بوليكاربوس,
(. وكما رأينا يف حالة ٖٔ:  ٗ) "ة( َواْلَوْعِظ َوالتـَّْعِليمِ َلى اْلِقرَاَءِة )أي العامَّ اْعُكْف عَ " م الرسالة أنلِ تَ سْ ف ز مُ يُ  - على سبيل ادلثال -تيموثاوس األوىل 

نصيًبا  ف القرن الثاِن,صَ تَ نْ ة أيًضا. ونعلم أيًضا أنو قريًبا من مُ عَ مِ تَ جْ مُ ـيبدو أن رسائل ادلسيحيُت كانت تُقرأ إىل اجملموعة ال الرسالة إىل أىل كولوسي,
 .للُكُتب الـُمَقدََّسةبادة ادلسيحية كان يتضمن القراءة العامة من طقوس الع جيداً 

م ُعون ك  َوَداِوْم َعَلى َذِلَك, ألَنََّك ِإَذا فـََعْلَت َىَذا خُتَل ُص نـَْفَسَك و الت  ع ل يم  اَلِحْظ نـَْفَسَك  16/  4تيموثاوس  1  .أ ي ضاً  و ال ذ ين  ي س 
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[In a much discussed passage from the writings of the Christian intellectual and apologist 
Justin Martyr, for example, we get a glimpse of what a church service involved in his home 
city of Rome: "On the day called Sunday, all who live in cities or in the country gather 
together to one place, and the memoirs of the apostles or the writings of the prophets 
are read, as long as time permits; then, when the reader has ceased, the president verbally 
instructs, and exhorts to the imitation of these good things …" (1 Apology 67)] Page 32. 

لدينا حملة  - على سبيل ادلثال - ُتشِ ناقِ تَ مُ ـة النَ ما تناولتها ألسِ  كثَتاً   واليت وستينوس الشهيديات يّ فاعِ ر ادلسيحي وعامل الد  ك  فَ مُ ـال من كتابات يف فقرة
, د َيتمعون سويًا إىل مكان واحدٍ لَ ن أو يف البَـ دُ مُ ـيش يف العِ ل من يَ كُ   ى يوم األحد,مّ سَ مُ ـيف اليوم ال"ة يف مدينتو األم روما: يَّ سِ نَ ة الكَ دمَ خلِ تو امَّ ا ضَ عمّ 

ويعظ باحتذاء ىذه األعمال  لتعاليم,ي القسيس القِ يُ  ,ف القارئوقَّ تَ عندما يَـ  مثَّ  ؛ح الوقت, حبسب ما يسمَ ل أو كتابات األنبياءسُ رات الرُّ كّ ذَ و تُقرأ مُ 
 (ٚٙ الد فاع األول :) ... " ةبَ ي  الطَّ 

[It seems likely that the liturgical use of some Christian texts - for example, "the memoirs of 
the apostles," which are usually understood to be the Gospels - elevated their status for 
most Christians so that they, as much as the Jewish scriptures ("the writings of the prophets"), 
were considered to be authoritative.] Page 32. 

يت عادة ما تُفهم على أهنا ل" السُ رات الرُّ كّ ذَ "مُ  - على سبيل ادلثال - يبدو على األرجح أن االستخدام الليتورجي )الطقسي( لبعض النصوص ادلسيحية
بقدر الكتابات ادلقدسة اليهودية )"كتابات األنبياء"(,  ,ادلسيحيُت حىت إهنا كانت تـَُعدُّ م ظَ عْ كانة ىذه النصوص لدى مُ ت من مَ لَ أعْ  - األناجيل

 (.authoritativeول )بُ يرة باالعتماد والقَ دِ جَ 
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